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Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Följebrev detaljplan för Årstaskolan 
Standardförfarande 

Detaljplanen för Årstaskolan finns tillgängligt för samråd från och med 20 januari 
till och med 3 mars 2023. 

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. Plan- och byggnadsnämnden 
fattade beslut om att skicka förslaget på samråd den 15 december 2022. 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en större grundskola, inklusive särskola, 
en ny förskola och en fullstor idrottshall på den befintliga skolfastigheten för 
Årstaskolan. Bakgrunden är att kommunen behöver möta det behov av skol- och 
förskoleplatser som finns i närområdet. Detaljplanen begränsar byggrätten för att 
uppnå en  friyta med minst 20 kvadratmeter per barn för grundskolan och minst 30 
kvadratmeter per barn för förskolan. Detaljplanen är dock flexibel så att det är möjligt 
att anpassa storleken på skola, förskola och idrottshall beroende av behovet vid 
utbyggnaden. Detaljplanen säkerställer att marken saneras från föroreningar så att 
området är lämpligt för ändamålet.  

Planområdet ingår i stadsutvecklingsprojektet Östra Sala backe och överensstämmer 
både med planprogrammet och med kommunens översiktsplan. 

Samrådet pågår mellan 20 januari och 3 mars 2023. Planhandlingarna finns tillgängliga 
digitalt i kontaktcenter på Stadshusgatan 2. Handlingarna finns att ta del av på 
Uppsala kommuns webbplats www.uppsala.se/arstaskolan. Handlingar markerade 
med * finns inte på webbplatsen på grund av dataskyddsförordningen (GDPR). 

Ett digitalt informationsmöte under samrådstiden anordnas den 14 februari klockan 18 
via Teams. Information om hur du ansluter till mötet hittar du via Uppsala kommuns 
webbplats www.uppsala.se/arstaskolan 

Fastighetsägare ombeds informera hyresgäster om planförslaget. 

  

Datum: Diarienummer: 
2023-01-20 PBN 2021-001308 

Plan- och byggnadsnämnden 
 
 
Handläggare:  
Annika Holma 
018-727 73 15 
annika.holma@uppsala.se 

 

http://www.uppsala.se/arstaskolan
http://www.uppsala.se/arstaskolan
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Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 3 mars 2023 till: 
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA eller via 
formuläret på webbplatsen www.uppsala.se/arstaskolan  

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget under samråd och/eller 
granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

Plan- och byggnadsnämnden 

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med 
Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med behandlingen är handläggning av plan- och 
byggnadsnämndens ärenden. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund 
för detta är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med plan- och bygglagen, offentlighets- och 
sekretesslagen och arkivlagen.  
Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). 
Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på 
www.uppsala.se/gdpr.     

Planprocessen för detaljplanering 
- Standardförfarande i Uppsala kommun 
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